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คำนำ

ดาวอังคารยังคงเปนดาวเคราะหที่มนุษยใหความสนใจเสมอ แมวาผล
การสงยานอวกาศไปสำรวจครัง้แลวครัง้เลาจะไมพบอะไรเลย นอกจากความหนาว
เย็นและแหงแลง แตมนุษยก็ยังคงพยายามที่จะตามหาตอไป เพ่ือพิสูจนใหไดวา
บนดาวสแีดงดวงนีใ้นอดตีเคยมสีิง่มชีวีติอย ูดวยความเชือ่ทีว่า...

'ในจกัรวาลอนักวางใหญนี ้ เราไมไดอยตูามลำพงั แตยงัม ี 'ใคร' คนนัน้
บนดาวซึง่หางไกลออกไป และบางทเีรากำลงัจะไดพบกนั'

ลาสดุองคการนาซาไดสงยาน 'ควิรอิอซติ ีไปแลว' และจะใชเวลาไมนอย
กวาสองปอยบูนดาวองัคาร หวงัวาเราจะมเีพือ่นเปนชาวองัคารสกัคนนะคะ
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ดาราแหงดวงใจ
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ตอนที ่1

ในที่สุด...วันนั้นก็มาถึง
วันที่ดาวดวงหนึ่งซึ่งเคยรุงโรจนที่สุดในจักรวาลกำลังจะถูกดาวอีกดวง

พุงชนอยางไมมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได ถึงคราวที่ดาวจะดับสูญไปพรอมๆ กับชีวิต
ทั้งมวล

ตามคำทำนายที่มีอยูใน 'คัมภีรเนอรกาล' ไดทำนายดวงชะตาของดาว
มารสเอาไววา...ดาวมารสจะตองพบกับภัยพิบัติอันรายแรงที่สุด หรือที่เรียกวา
'วันส้ินดาว' สัญลักษณหน่ึงท่ีจะบอกลวงหนาใหทราบไดวาวันนั้นมาถึงแลวก็คือ
มีวัตถุขนาดใหญอันทรงพลังบนทองฟาพุงตรงมาปะทะกับดาวมารส และจะไมมี
หนทางใดที่จะยับยั้งภยันตรายในครั้งนี้ได แมจะพยายามปกปองอยางไรก็ไมอาจ
หลกีพน ดาวดวงนีจ้ะตองสญูสลายและแตกดบั กลายเปนดาวทีเ่ตม็ไปดวยสแีดง
ของเลอืด มแีตความแหงแลง  หนาวเยน็ ไรซึง่ส่ิงมีชวีติใดๆ นานนบัช่ัวกัปช่ัวกัลป...

คำทำนายเริ่มปรากฏเคาลาง เม่ือไดมีการคนพบดาวเคราะหนอย ซึ่ง
ถูกเรยีกวา 3541เอ ที เมือ่เดือน อลัแทร ป ม.ศ. 3541 ตามเดอืนและปทีค่นพบ

จากการที่ไดสงคลื่นวิทยุไปสะทอนกับพื้นผิวของดาวเคราะหนอยทำให
ทราบขอมลู ตำแหนง รวมทัง้ความเรว็ในการเคลือ่นที่

ดาวเคราะหนอย 3541เอ ที ที่ถูกคนพบคือความภาคภูมิใจของวงการ
ดาราศาสตรแหงดาวมารส

ไมมใีครสนใจวาคำทำนายเปนอยางไร ไมมใีครอยากรวูาหลังการคนพบ
ดาวเคราะหนอยดวงนี้ ทั่วพื้นแผนดินบนดาวมารสก็ประสบภัยพิบัติมากมายนับ
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ตัง้แตการเกดิแผนดนิไหว ภเูขาถลม น้ำทวม ภเูขาไฟระเบดิ คลืน่ยักษ พาย ุและ
ไฟไหมคร้ังใหญ ซึ่งลวนแลวแตไดคราชีวิตผูคนไปจำนวนมาก ราวกับเปนการ
เตอืนครัง้สดุทายวา วนัแหงการอวสานของดาวกำลงัใกลเขามาเตม็ท ีตรงตามคำ
ทำนายทุกประการ

ในวันท่ีพสุธากัมปนาท
เมื่อนั้นแสงแหงอาทิตยแผดกลา
สายธาราไหลเชี่ยวกราดพัดพา

วายุรายโหมกระหน่ำซ้ำมาไมปรานี
ในวันท่ีขุนเขาสั่นสะเทือนเลือนลั่น
เมื่อนั้นเปลวไฟเผาผลาญไปทั่วปฐพี
ผืนแผนดินแยกแตกออกเปนผงคลี

เมื่อนั้นถึงวันที่อวสาน...

แตใครเลาจะเชื่อ...
ความเจริญกาวหนาทางดานดาราศาสตรไปไกลเกินกวาท่ีจะมีใคร

ตระหนักถึงวันอวสานของดาวหรือวันสิ้นดาว พวกเขาเชื่อวาสามารถที่จะยับยั้ง
หายนะเหลานัน้ได ดาวมารสไมมวีนัทีจ่ะถงึจดุจบ

ศาสตราจารยมารโก นักดาราศาสตรของสถาบันดาราศาสตรแหงดาว
มารสไดใชกลองสแกนทองฟา เพ่ือตรวจจับดาวหางและดาวเคราะหนอยท่ีอาจจะ
เปนอันตรายตอดาวมารสไดกลาววาเอาไวกอนหนานี้วา...

 "เปาหมายของเราคอืการคนหาดาวเคราะหนอยนกัฆาเหลานีใ้หพบ กอน
ที่พวกมันจะพบเรา"

เมื่อพบดาวเคราะหนอยหรือดาวหางที่อาจจะเปนอันตรายตอดาวมารส
ก็จะมีการสรางระบบเตือนภัยขึ้น เพื่อท่ีนักดาราศาสตรจะไดหาทางปองกัน และ
ตอบโตดวยการใชระเบิดนิวเคลียรทำลาย การใชฝูงยานอวกาศซึ่งมีสวานเจาะ
ลงใตพืน้ผวิและดนัมนัออกไป และการเปลีย่นวถิโีคจร ซึง่ครัง้หนึง่พวกเขาเคยใช
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วิธีนี้ในการเปลี่ยนแปลงวงโคจรของดาวมารส เพื่อไมใหรังสีความรอนจากดวง
อาทติยเผาผลาญดาวมากเกนิไป จนอาจจะนำไปสภูาวะทีเ่รยีกวารอนจนสิง่มชีวีติ
อาศัยอยไูมได ซึง่พวกเขาสามารถทำไดสำเรจ็ จงึไมใชเร่ืองยากเลยทีพ่วกเขาจะ
จดัการกบัดาวดวงใดๆ กต็ามในทองฟาท่ีจะมาทำอนัตรายดาวมารส

พวกเขาชะลาใจ...
จนกระทัง่เมือ่พวกเขาพบวาดาวเคราะหนอย 3541เอ ที ดวงนีม้วีถิีการ

โคจรที่มุงตรงมายังดาวมารส โดยที่มีความเร็วเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ และอีกไมนานก็จะ
มาถึง...

ย้ำ...ดาวเคราะหนอย 3541เอ ที อาจจะเฉยีดผานดาวมารสไป หรอืไม
ก็พุงชน

เพียงแคดาวเคราะหนอยดวงนี้เฉียดผาน ก็สรางความเสียหายอยาง
มากมาย ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จะแผขยายไปทัว่ และมนักอ็าจทำใหเกดิการทำลาย
ลางอยางมหาศาล ความรนุแรงของมนัจะทำใหทกุอยางพนิาศ

หากมันพงุมาชนดาวตรงๆ ละจะเกดิอะไรขึน้
พวกเขาพยายามอยางเตม็ที ่ใชทกุวธิใีนการทีจ่ะตอบโตดาวเคราะหนอย

ขนาดใหญดวงนัน้ แตไมสามารถทำอะไรดาวเคราะหนอยดวงนัน้ได
ดาวเคราะหนอย 3541เอ ที ทีม่ขีนาดเสนผานศูนยกลาง 20 กโิลเมตร

กำลังพุงตรงมายังดาวมารสอยางรวดเร็ว
แมแตแผนการอพยพผูคนก็ชาเกินการณเสียแลว
ผลของการคำนวณระยะทางและความเร็วของดาวเคราะหนอยมหาภัย

ดวงนี ้ไดขอสรปุวาจะมาถงึดาวมารสในวนัพรงุนี ้คอืวนัไฮแดรนเยยี ที ่27 เดอืน
สไปกา ม.ศ. 3546 เวลา 22.30 น.

หายนะมาถึงแลว...
พระเจาไดสรางดาวดวงนี้ในวันไฮแดรนเยีย และกำหนดวันเดียวกันนี้

เปนวันแหงการสิ้นดาว
"เรากำลงัจะตายกนัหมด" เสียงรองอนัโหยหวนของทกุชีวติบนดาวมารส

ดงัระงม เกดิการจลาจลไปทัว่ทกุหวัระแหง
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พวกเขากลบัมาทบทวนถงึคำทำนายในคมัภรีอกีครัง้ และพบวาคำทำนาย
ไดบอกเอาไววาจนกวาจะพบกบัพลงัแหงความรกัของใครคนหนึง่ บนดาวทีห่างไกล
ออกไป เมื่อนั้นดาวจะกลับมามีชีวิตอีกครั้ง จึงจำเปนตองหาผูกลาเพื่อเดินทาง
ออกไปยังดาวที่หางไกลดวงนั้น

หนึ่งสัปดาหกอนหนานี้ไดมีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะไดรับหนาท่ีนี้ ซึ่งจะ
ตองเปนชายหนมุท่ีถอืกำเนดิในวนัท่ี 7 เดือนอัลดิบะแรน ซึง่มจีำนวนเพยีง 999 คน
เทาน้ัน ทีม่สีทิธ์ิในการเขารวมการคดัเลือก หากผใูดสามารถเคลือ่นยายกอนหนิทรง
กลมขนาดเลก็ สนี้ำตาลแดงซึง่นบัวาเปนหนิกอนแรกบนดาวได ผนูัน้ก็จะไดรบัเลอืก
ใหเปนผทูีเ่ดินทางไปตามหาพลงัพิเศษ ซึง่จะตองเดนิทางไปเพยีงลำพงั

ในขณะทีท่กุชีวติบนดาวมารสตางประหวัน่พรัน่พรงึถงึความตายทีก่ำลงั
มาถึง ยังมีชายหนุมคนหนึ่งผูซึ่งถูกเลือกใหเปนผูที่รอดชีวิตเพียงผูเดียวกำลัง
เตรยีมตวัทีจ่ะออกเดนิทางไปจากดนิแดนแหงนี ้ซึง่เปนดาวบานเกดิของเขา เพือ่
ปฏิบตัภิารกจิสุดทาย ซึง่ไมแนวาจะเปนครัง้สุดทายของชวีติหรอืไม

ชายหนุมเพงมองกอนหินในมืออยางครุนคิด
หนิกอนเลก็ๆ ทีด่เูพยีงภายนอกแลว มนัไมนาจะเปนเรือ่งยากเลยในการ

เคลือ่นยาย แคสะกดิเบาๆ มนักค็งกระเด็นไปไกล แตทวามนักลบัหนกัอึง้เสียจน
ชายฉกรรจจำนวนมากไมอาจจะขยบัเขยือ้นได แตมเีพียงเขาผเูดียวเทาน้ันท่ีทำได

เขาจะตองนำหนิกอนนีต้ดิตัวไปยงัดนิแดนอนัไกลโพน เพือ่ตามหาพลงั
พิเศษ เมื่อใดที่หินกอนนี้ไดรับพลัง มันจะสองแสงเปนประกายสุกสวาง บงบอก
ถงึการกำเนดิของชวีติ ซึง่ไมมใีครรวูามันจะแปรสภาพเปนเชนไร และเมือ่นัน้เขา
ก็จะตองนำกลับมาเก็บไวที่ดาวมารสตามเดิม

 "เจาเปนผูที่ถูกเลือก นั่นคือพระประสงคของพระเจา ตอจากนี้ไปมัน
คอืหนาทีข่องเจาแลว จงใหพลงัศรทัธาท่ีเจามกีระทำการใหสำเรจ็" ศาสตราจารย
มารโกผเูปนพอกลาวดวยน้ำเสยีงหนกัแนน เขาเองก็เชือ่วาการท่ีเขาไดเปนผคูนพบ
ดาวเคราะหนอยหายนะดวงนั้นก็เปนเพราะลิขิตของพระเจาเชนกัน

"เปนเพราะพอไมเช่ือในวนัส้ินดาว ไมมศีรัทธา วนันัน้จึงมาถงึเรว็กวาท่ี
กำหนด" ศาสตราจารยมารโกเปนผูที่มีพลังพิเศษในการมองเห็นอนาคตของดาว
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มารส เขามองเหน็วนัส้ินดาวทีจ่ะมาถงึ มองเหน็ซากของความสญูเสียท่ีจะเกดิข้ึน
เขาจงึพยายามทีจ่ะยดืเวลาออกไปใหนานทีส่ดุดวยความสามารถทีเ่ขาม ีดวยความ
ทะนงตน หยิง่ผยองและทาทาย แตมนักไ็มอาจจะยบัยัง้หายนะแหงดาวได

"พอสรางภาระอันยิ่งใหญใหกับเจา..." น้ำเสียงของผูเปนพอออนลายิ่ง
นกั เขาทอดสายตามองออกไปในความมดืมดิ ราวกบัจะคนหาอะไรบางอยาง แต
เขามองไมเห็นอะไรเลยเพราะวาบัดน้ีรอบๆ ตวัของเขามแีตความวางเปลา ทองฟา
เปนสดีำ ทกุสิง่ทกุอยางพรอมใจกนัหยดุนิง่ ไมไหวตงิ เสยีงรองระงมเงยีบหายไป
นานแลว ดาวมารสในยามนีม้เีพยีงความกลวัทีค่รอบคลุมไปทุกหยอมหญา

"หนทางขางหนาแมจะยาวไกลและยากลำบาก แตเจาจงฝาฟนไปใหได
ไมใชเพียงเพื่อตัวของเจาเอง แตเพื่อดาวของเราในกาลขางหนา" ศาสตราจารย
มารโกถอนใจเบาๆ กอนทีจ่ะยกมอืขึน้แตะไหลผเูปนลูกชายอยางออนโยน

ชายหนุมรับรูถึงหนาที่อันย่ิงใหญที่สุดในชีวิตของเขา เขาจะตองออก
เดินทางไปในค่ำคืนนี้ กอนที่ดาวเคราะหนอยหายนะดวงนั้นจะมาถึงดาวมารสใน
วันรุงขึ้น

"สิง่ทีย่ากกวาคอืการคนหาหญงิสาวผนูัน้ แตเจาจงรบัรวูา...เมือ่ใดทีด่าว
สองดวงมาอยใูกลกนั เมือ่นัน้มันจะนำพาใหเจาไดไปพบกบันาง และไมวานางจะ
อยูในสวนใดบนดาวดวงนั้น พลังพิเศษที่มีอยูในตัวของนางจะทำใหคนทั้งสองได
พบกนั" ชายหนมุนิง่ฟงอยางสงบ "เจาคือความหวงัเดยีวของชาวมารสท้ังปวงนะ...
มารธาน"

วนัพธุที ่27 เดอืนสงิหาคม เวลา 19.30 น. บนโลก...

ฉันคนหนึ่งมีความเชื่อวา...
ในจักรวาลอันกวางใหญนี้
เราไมไดอยูตามลำพัง
แตยังมี 'ใคร' คนนั้น

ตัว
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บนดาวซึ่งหางไกลออกไป
และบางที...เรากำลังจะไดพบกัน

เพลงบทนั้นดังแววมาจากที่ไหนสักแหงหนึ่งซึ่งแสนไกล น้ำเสียงอัน
ไพเราะ นมุนวลราวกบัคนธรรพบรรเลงขบักลอมใหหญิงสาวรสูกึเคลิม้ฝน รมิฝปาก
ของเธอเผยอเลก็นอย คลายกำลงัรองคลอตามไปดวยความคนุเคย

ยงัมใีครคนนัน้ บนดาวซึง่หางไกลออกไป และบางท ีเรากำลงัจะไดพบกนั
เรากำลังจะไดพบกัน…

หญงิสาวพมึพำเสยีงแผว หลบัตาพริม้ รอยยิม้แตมบนใบหนา ในความ
รูสึกที่กึ่งฝนกึ่งตื่นอยูนั้น เธอรูสึกราวกับวาเธอกำลังเฝารอใครสักคน ที่กำลังเดิน
ทางมา จงึไดแตถามกบัตนเองถงึใครคนนัน้ คนทีเ่ธอกำลงัจะไดพบกบัเขา

"เขาเปนใครนะ ..."

คนสองคนไดถกูความรกันำพา ตอใหไกลสดุขอบฟา ไมมอีะไรกัน้หวัใจ
ของสองเรา

"ฉนักำลงัจะไดพบเขาแลว..." ในทีส่ดุเธอก็เขาสหูวงนทิรารมณ
หญิงสาวรตูวัตลอดเวลาวากำลงัทำอะไรอย ูเธอไมไดฝน ไมไดละเมอ สติ

สมัปชญัญะของเธอยงัครบสมบรูณทกุประการ และเธอกำลงัตืน่ แตเธอไมรวูาเธอ
อยูที่ไหน เพราะทุกอยางรอบตัวมืดสนิท มืดจนมองไมเห็นอะไรเลยแมแตฝามือ
ของตัวเอง เธอพยายามที่จะใชสายตาเพงมองออกไปเพื่อสรางความเคยชิน แต
ไรผล ราวกับวาดวงตาเธอมดืบอดไปแลว

"ไมจรงิ..." เธอตะโกนออกมาดวยความตืน่ตระหนก
เกิดเสียงสะทอนกองไปทั่วบริเวณ ฟงดูคลายๆ กับวาอยูในสถานที่ซึ่ง

อับทึบ
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สถานทีแ่หงหน่ึงผดุขึน้มาในจติสำนกึของเธอ แตเธอจำชือ่ไมได มนัเปน
ถ้ำทีเ่ธอเคยไปทัศนศกึษากบัเพือ่นๆ และอาจารยสมยัทีเ่รยีนอยชูัน้มธัยมปลายใน
วชิาประวตัศิาสตร ทีน่ัน่เปนทีท่ีช่าวบานและนกัโบราณคดขีดุพบโครงกระดกูของ
มนษุยโบราณและเครือ่งมือเครือ่งใชตางๆ ซึง่มอีายุกวา 4,500 ป

หญิงสาวรูสึกหนาวยะเยือกขึ้นมา จนตองยกมือขึ้นกอดอก เมื่อคิดถึง
เร่ืองราวในวนันัน้ แมจะผานมานานหลายป แตเธอยงัจดจำแววตาอนัเตม็ไปดวย
ความหวาดผวาของเพือ่นคนนัน้ไดด ี เพยีงเพราะวาเขาพดูออกมาวา...ไรสาระ

ทนัใดนัน้เองเพือ่นคนนัน้กล็งไปนอนกองอยบูนพืน้ตวัสัน่ ดวงตาเหลอืก
ถลน ลิน้จกุอยทูีป่าก เหมอืนกบัคนท่ีกำลงัถกูบบีคอ ใบหนาทีซ่ดีเผอืดในตอนแรก
เปลี่ยนเปนสีเขียวคล้ำ เลือดไหลทะลักออกมาจากจมูก ราวกับทอประปาแตก
จนกระทัง่มชีาวบานคนหนึง่กลาวคาถาเปนภาษาแปลกๆ อาการประหลาดของเขา
กส็งบลง หลงัจากน้ันไมนานเขากห็ายสาบสูญไปจากทกุคน ไมมใีครไดขาวของเขา
อีกเลย จนกระทัง่...

หญงิสาวขนลกุซ ู เมือ่นกึถงึวาระสดุทายของเพือ่น
"แกรมูัย้ จตพุรตายแลว คอหกัหมนุไดรอบเลย"
ไมมผีเูชีย่วชาญดานการชนัสตูรศพคนใด สามารถคนพบสาเหตกุารตาย

ของเขาได
หญิงสาวพนมมอืไหวปลกๆ พลางนกึอธิษฐานในใจ
"อยามาหลอกฉันเลยนะจตพุร เราไมเคยโกรธเคอืงกนัไมใชเหรอ" หญิง-

สาวนกึถงึจตพุร เดก็ผชูายตวัโต หวัหลมิ ผวิคล้ำ ตาโปน อวนลงพงุ ทาทางกวนๆ
เกกมะเหรกเกเร ชอบหาเรือ่งคนโนนคนนีไ้ปท่ัว โดยเฉพาะกบัเด็กผหูญิงและคน
ที่ออนแอกวา เธอเคยคิดวาถาวันหนึ่งเขามาหาเรื่องเธอกอนละก็ เธอจะกระโดด
เตะแบบสกายคิกใหเขาลงไปนอนกองเลยทีเดียว แตไมเคยไดทำอยางที่คิดเลย
สกัท ี เพราะทกุครัง้ทีเ่หน็จตพุรเดนิมาเธอกว็ิง่หนไีปไกลแลว

"ดาว...ระ...ยบิ..."
คนที่ถูกเรียกชื่อสะดุงเฮือก
"เฮย...จตพุร เราไมกระโดดเตะนายแลว เราพดูเลน อยามาหลอกเราเลย

ตัว
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นะ" หญงิสาวพดูออกไปดวยน้ำเสยีงท่ีสัน่เครอื
"ดาว...ระ...ยบิ..."
คนถูกเรียกช่ือเบะปากอยากจะรองไห
ในความมืดท่ีหอมลอมอยูรอบตัว ยิ่งสรางความนาสะพรึงกลัวใหกับ

หญิงสาว เธอหันรีหันขวางอยางตองการสิ่งยึดเหนี่ยว แตไมมีอะไรสามารถชวย
เธอไดนอกจากความกลาหาญของตนเองเทานัน้ เธอพยายามรวบรวมสต ิไตรตรอง
อยางรอบคอบ จึงทำใหเธอคิดไดวา เสียงนั้นไมใชเสียงของจตุพรอยางแนนอน
และจตพุรจอมเกเรกไ็มไดเรียกช่ือเธอเชนนี ้นายนัน่มกัจะลอวาเปนเปน 'ยยัปอบ
หยิบ' ตางหาก

"ใครนะ ใครเรยีกชือ่ฉนั..." เธอกลัน้ใจถามออกไป ทัง้ๆ ทีไ่มอยากร ูใคร
กต็ามทีเ่รยีกชือ่เธอในสถานทีเ่ชนนี ้คงเปนคนทีเ่ธอไมอยากจะรจูกัเปนแน

"ดาว...ระ...ยบิ..."
เสยีงนัน้ดงัอยขูางหลงั และดงัขึน้เรือ่ยๆ เหมอืนจะบอกใหเธอรตูวัวา ใคร

กต็ามทีก่ำลงัเรยีกชือ่เธออยนูัน้ กำลงักาวเขามาหาเธออยางชาๆ พรอมกบัถอยคำ
ประหลาดๆ ซึง่เธอมัน่ใจวาไมใชภาษาทีม่นษุยพดูจาส่ือสารกนัแนนอน แตมนักลบั
มีอำนาจสะกดใหเธอหันไป

มดีวงไฟเลก็ๆ สองดวงกำลงัเคลือ่นเขามาใกล แมวาจะเปนเพยีงแสงสลวัๆ
แตมันก็ทำใหเธอมองเห็นอะไรบางอยาง...

ภาพท่ีปรากฏตรงหนาคือรางของสิ่งมีชีวิตที่มองดูคลายกับมนุษย แต
คงไมใชมนุษยในยุคปจจุบัน ดวยเสื้อผาที่สวมใสเปนเพียงหนังสัตวที่ปดบังเพียง
ทอนลาง รูปรางเตี้ยล่ำ หัวโต หนาสั้นราวกับไมมีคาง คิ้วหนายื่นออกมาเปนปน
ใหญ หนาผากลาด จมูกบาน ในยามที่ 'เขา' พูดมองเห็นฟนเหลืองซี่ใหญ และ
ดวงตาสีแดงฉานราวกับดวงไฟเล็กๆ

ดวงไฟทีเ่ธอเหน็นัน้มาจากดวงตาของ 'เขา' นัน่เอง
ฟด ฟาด...ฟด ฟาด
เสยีงลมหายใจดงัๆ ขยบัเขามาใกลเธอทกุที ทกุที ดาวระยบิอยากจะวิง่

หนี แตทวาแขงขาของเธอกลับไมทำตามคำสั่ง มันเหมือนถูกตรึงแนนอยูตรงนั้น

ตัว
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เพื่อรอคอยใหอีกฝายเดินเขามาหา
หญงิสาวยกมอืขึน้ปดปากเพือ่ขมความรสูกึกลัว หลบัตาป
"กรีด๊..." ดาวระยบิรองสุดเสยีง แตดเูหมอืนจะไมมเีสยีงใดๆ เลด็ลอดออก

มาจากปากของเธอ บัดนี้ 'เขา' อยูตรงหนาของเธอแลว กำลังใชมือขางหนึ่งรัด
เธอไวแนน จนไมสามารถดิน้หลดุ แลวเอยีงหนาเขามาใกล จนเกอืบชิดจนไดกล่ิน
ลมหายใจที่ชวนสะอิดสะเอียน

"อยา..."
ดาวระยบิรองจนสดุเสยีงพรอมกบัสะดงุตืน่ นอนลมืตาโพลงอยใูนความ

มดืทีม่เีพยีงแสงสลวัๆ จากภายนอกท่ีสองเขามาเทานัน้ เธอกวาดสายตาไปรอบๆ
และหยกิไปท่ีแขนแรงๆ เพ่ือบอกกับตวัเองวา เธอตืน่ขึน้มาจากความฝนอันนากลัว
นั้นแลว

เธอพยายามสงบสตอิารมณและนกึทบทวนความฝน มนัเปนความฝนท่ี
เหมือนจรงิมากๆ เธอนกึถึงภาพสดุทายท่ีตวัประหลาดกำลงับรรจงจมุพิตท่ีรมิฝปาก
ของเธอ

ดาวระยิบทำทาขนลุกขนพองอยางสยดสยอง อดคิดตอไปไมไดวา ถา
เธอยงัไมรสูกึตัวตืน่ เธอจะเปนอยางไร เธอตองจบูกับ 'เขา' อยางนัน้หรอื เธอรบี
สายหนาแรงๆ กบัความคดิของตนเอง และเมือ่นกึถึงคำพดูท่ีไมเปนภาษาของ 'เขา'
ฟงคลายเรยีกชือ่เธอ ทำใหรสูกึหนาวยะเยอืกขึน้มา จนตองดงึผาหมมาคลมุตวัแต
มนัไมไดชวยใหเธออนุขึน้มาเลย ทนัใดนัน้เสียงโทรศพัทมอืถือก็ดงัข้ึน ทำเอาเธอ
สะดุงเฮือก หัวใจหลนวูบ เธอเอื้อมมือไปเปดไฟที่หัวเตียง แลวหยิบโทรศัพทขึ้น
มารับสาย

"พีเ่มเองจะ" เสยีงหวานดงัเจ้ือยแจวมาทางปลายสาย
"อาว...พีเ่มมีอะไรเหรอ โทรมาซะดกึเชียว" น้ำเสยีงสะลมึสะลอื
"ตาย...นีม่นัเพิง่สองทมุกวาๆ เองนะ อะไรกนั หลับแลวเหรอ"
ดาวระยิบเหลือบมองดูนาฬิกาบนหนาจอของโทรศัพทมือถือ มันบอก

เวลาวาเพ่ิงจะสองทมุกวาๆ จรงิๆ ดวย
ฝนรายนั้นทำใหเธอรูสึกวาเวลามันชางยาวนานเหลือเกิน

ตัว
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"นึกวาดึกแลวซะอีก" ดาวระยิบพึมพำ แลวถามอีกฝายออกไป "พี่เม
มีอะไรหรือเปลา"

"ไมมีอะไรหรอกจะ...เอ คืนนี้ไมมีนัดไปดูดาวอังคารกับหนุมๆ เหรอ"
เมริกาหัวเราะอยางอารมณดี โดยไมรูตัววาไดพูดจาตอกย้ำแผลเล็กๆ ในใจของ
ญาตผินูองเขาใหอยางจงั จนถงึกบันิง่อึง้พดูไมออก ดาวระยบิกำกระบอกโทรศพัท
แนนเพื่อขมความรูสึก

"ฮลัโหล... ฮลัโหล..."
"อมื...วาไงพีเ่ม" ดาวระยบิปรบัน้ำเสียงใหเปนปกติ
"อาว...นึกวาสายหลดุซะแลว เห็นเงยีบไป เปนอะไรหรอืเปลา"
"เปลาหรอก มนึหวันดิหนอยนะพี"่ ดาวระยบิหวัเราะแหะๆ "สงสยัจะนอน

มากไป"
"ดแูลตวัเองหนอยนะจะ ออ...ประมาณอาทติยหนาโนน...ทำตวัใหวางนะ

นัดเจอกันหนอย เน่ีย...นาอุเขาซื้อเคกผลไมของชอบเธอมาฝาก ถาไมวางละก็
เคกกอนนีเ้สรจ็พ่ีแน" เมรกิาหวัเราะคกิคัก

"นาอกุลบัมาจากมาเลเซยีแลวเหรอ" ดาวระยบิยิม้ออก นาอหุรอือจัฉรา
เปนนองสาวแทๆ  ของแม เปนคนนารกั ใจดีมากๆ ทำงานเกีย่วกบัดานการสงออก
จงึเดนิทางไปตางประเทศบอยๆ ทกุครัง้ทีน่าอไุปทีไ่หนๆ กจ็ะซือ้ของมาฝากหลานๆ
เสมอ และดาวระยบิก็ชอบเคกผลไมยีห่อน้ีมาก ซึง่จะมขีายทีป่ระเทศมาเลเซยีเทา
นัน้

"กลับจากมาเลเซยีแลว แตกจ็ะไปญีป่นุตอเลยจะ"
จากนัน้สองสาวลกูพีล่กูนองกน็ดัแนะเวลาและสถานทีท่ีจ่ะไปเจอกนั กอน

ทีจ่ะวางสายลง เพราะเพือ่นๆ ตะโกนเรยีกใหเมรกิาตามไปทีร่านหนงัสือ ซึง่เปน
ที่นัดหมาย

เมริกาเปนคนสนกุสนาน มมีนษุยสมัพันธด ีเพ่ือนมาก และชอบเขาสังคม
พบปะผคูน เธอจงึเหมาะกบังานดานการประชาสมัพนัธศลิปนของบรษิทัคายเพลง
ใหญอยาง April ทีเ่ธอทำอย ูซึง่ตางกบัดาวระยบิทีเ่ปนคนพดูนอย ชอบเกบ็ตวัอยู
เงยีบๆ คนเดยีวจงึไมคอยมเีพ่ือนมากนกั

ตัว
อย
่าง



ตัว
อย
่าง


	ดาราแห่งดวงใจ
	โดย รัสมา

	คุณธัญวลัย กอบจิตวิวัฒน์

	ตอนที่1



